
Čestné prohlášení a podmínky registrace profesionálního uživatele serveru 
www.syncare.cz  

 
 
Vymezení pojmů: 

- Profesionální uživatel – jedná se o uživatele webových stránek 
www.syncare.cz, který při základní účtu na uvedeném serveru zvolil 
možnost „Registrace profesionál“. 

 
Profesionální uživatel odsouhlasením tohoto dokumentu čestně prohlašuje, že 
splňuje níže uvedené podmínky registrace profesionála, a pokud je nebude plnit, 
zavazuje se bez prodlení tuto skutečnost oznámit společnosti Syncare Plus, 
s.r.o. 
 
Profesionální uživatel dále souhlasí s tím, že od okamžiku, kdy nebude plnit 
některou z podmínek registrace, a tato skutečnost bude společností Syncare 
Plus, s.r.o. zjištěna na základě jeho oznámení, případně na základě informací 
získaných z veřejných rejstříků, případně jiných veřejně dostupných zdrojů, mu 
bude registrace pozastavena, a to až do okamžiku, kdy profesionální uživatel 
bude všechny podmínky registrace opět splňovat a tuto skutečnost společnosti 
Syncare Plus, s.r.o. oznámí. Společnost Syncare Plus, s.r.o. následně po 
doručení oznámení profesionálního uživatele o odpadnutí překážky pozastavení 
registrace bez zbytečných odkladů zruší a umožní profesionálnímu uživateli opět 
plnohodnotné užití serveru www.syncare.cz. Společnost Syncare Plus, s.r.o. není 
povinna samostatně zjišťovat odpadnutí jakékoliv překážky na straně 
profesionálního uživatele. 
 
Po dobu případného pozastavení registrace není profesionálnímu uživateli 
umožněno užívat svůj účet na serveru www.syncare.cz, a tedy mu není 
umožněno ani využívat všech výhod a služeb poskytovaných společností 
Syncare Plus, s.r.o. profesionálním uživatelům. S tímto profesionální uživatel 
vyjadřuje svůj souhlas. 
 
Pokud nebude profesionální uživatel plnit níže uvedené podmínky registrace déle 
jak 36 měsíců, souhlasí s tím, aby mu byla registrace automaticky zrušena. 
Profesionální uživatel dále souhlasí s tím, že registrace a údaje v ní uvedené a 
k ní přiložené budou prověřeny společností Syncare Plus, s.r.o., a to 
prostřednictvím prostředků umožňujících přístup veřejnosti. Po prověření plnění 
podmínek pro registraci ze strany profesionálního uživatele bude registrace 
aktivována, zamítnuta nebo požádáno o doplnění údajů.  
 
Pokud bude profesionální uživatel zboží, které nakoupí u společnosti Syncare 
Plus, s.r.o., dále prodávat nebo bezúplatně předávat třetí straně, zavazuje se 
v plném rozsahu plnit obchodní podmínky Syncare Plus, s. r. o. pro podnikatele, 
se kterými se seznámil zde. 
 



Podmínky registrace profesionálního uživatele: 
 
1/ Profesionální uživatel musí mít platnou a aktivní živnost na některou 
z těchto služeb dle zákona č. 455/1991, Sb., živnostenský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a tyto živnosti musí aktivně provozovat: 

a) kosmetické služby nebo pedikúra a manikúra, 
b) činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže; 
c) masážní, rekondiční a regenerační služby. 

 
Za aktivní živnost se pro účely těchto podmínek registrace považuje 
taková živnost, která nebyla dle ustanovení § 58 zákona č. 455/1991 Sb., 
živnostenský zákon zrušena nebo pozastavena. Jakmile dojde, byť i jen 
k pozastavení živnosti profesionálního uživatele, pak tento nesplňuje 
podmínku dle bodu 1/ těchto podmínek registrace. 
 
2/ nebo musí být zaměstnán u osoby, která provozuje výše uvedené 
živnosti, a sám musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon výše 
uvedených činností; 
 
3/ nebo musí vykonávat některé z těchto zdravotnických povolání: lékař, 
zubní lékař, farmaceut, fyzioterapeut, dentální hygienistka; 
 
4/ nebo musí být odpovědným zástupcem některého z těchto oborů: 
veřejné lékárenství, nemocniční lékárenství, všeobecné praktické 
lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, 
dermatovenerologie, alergologie a klinická imunologie, chirurgie – všechny 
podobory, praktické zubní lékařství, ortodoncie, dentální hygiena.  

 
K platné registraci profesionálního uživatele postačí, pokud splní alespoň jeden 
z výše uvedených bodů 1/ - 4/. 
 
Profesionální uživatel bere na vědomí, že veškeré služby, slevy, případně jiná 
zvýhodnění jsou společností Syncare Plus, s.r.o. profesionálnímu uživateli 
poskytovány pouze na základě splnění výše uvedených podmínek registrace, 
kdy tyto musí splňovat po celou dobu užívání serveru www.syncare.cz, zejména 
pak v okamžiku uzavření případné smlouvy kupní se společností Syncare Plus, 
s.r.o. 
 
 


